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Va rugam trimiteti orice comentarii sau sugestii referitoare la acest standard catre: 

Centrul International FSC 
- Programul Politici si Standarde – 

 
Strada Charles-de-Gaulle, nr. 5 

53113 Bonn, Germania 
 

Tel: +49 (228) 367 66-28 
Fax: +49 (228) 367 66-30 

 
E-mail: policy.standards@fsc.org  

 

 

 

Forest Stewardship Council (FSC) este organizatie independenta, non-profit si 

neguvernamentala situata in Bonn, Germania. 

 

Misiunea Forest Stewardship Council este aceea de a sprijini gospodarirea padurilor din intrega 

lume, corespunzator din punct de vedere ecologic, cu beneficiu social si viabil economic. 

 

FSC elaboreaza, sprijina si promoveaza standarde internationale, nationale si regionale in raport 

cu misiunea sa: evalueaza, acrediteaza si monitorizeaza organismele de certificare care verifica 

utilizarea standardelor FSC; asigura pregatire si informare si promoveaza utilizarea produselor 

care poarta logo FSC. 
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Cuvant inainte: 

 

In Septembrie 2004, Consiliul Director FSC a aprobat “FSC-STD-40-004:  Standardul 

FSC pentru lant de custodie pentru companii ce prelucreaza lemn FSC- sistemul de 

transfer, considerand materialul recuperat ca si intrari eligibile in produsele certificate 

“FSC Reciclat” (Versiunea 1-0). Pe parcursul anului 2005, Centrul International FSC a 

fost imputernicit sa preia si sa revizuiasca acest nou standard luand in considerare 

experinta sa in implementare practica si in rezolvarea oricarei probleme de importanta 

majora. 

 

Versiunea 2-0 a  standardului FSC-STD-40-004 a fost elaborata in urma a trei runde de 

consultari publice si discutii cu Grupul Tehnic de Lucru FSC pentru Lant de Custodie. 

Versiunea ia in considerare diversele recomandari facute in cele trei intalniri, de Grupul 

Tehnic de Lucru, intre octombrie 2005 si februarie 2007, precum si contributiile 

factorilor interesati aduse pe baza diverselor drafturi publice si pe foile de discutie FSC 

- “FSC-DIS-01-013: inspectii si revizuiri ale standardului FSC privind “lantul de 

custodie”. 

 

Aceasta noua versiune de standard reuseste sa dea o imagine de ansamblu cadrului de 

lucru a politicii pentru certificarea FSC a lantului de custodie si este: 

a) mai simpla prin integrarea si/sau inlocuirea unui numar de politici aplicate 

curent si Note Informative (vezi sectiunea B.3) 

b) mai stricta prin eliminarea unor prevederi speciale referitoare la celuloza, placi 

din fibre si produse asociate. 

c) mai consistenta  prin aplicarea aceluiasi set  de cerinte si facand disponibile 

diversele optiuni catre toti detinatorii de certificate; si 

d) mai fezabila prin introducerea de noi concepte cum ar fi sistemul de transfer sau 

considerand materialul recuperat de la consumatorii initiali ca intrari eligibile in 

produsele “FSC Reciclat”. 
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Introducere: 

 

 

Acest standard specifica elementele necesare care trebuiesc indeplinite in vederea 

certificarii FSC a lantului de custodie. 

 

Lantul de custodie FSC este o cale de informare referitoare la drumul parcurs de catre 

produsele din padure, sau in cazul materialelor reciclate de la locul de transformare 

catre consumator, cuprinzand fiecare etapa de prelucrare, transformare, fabricare si 

distribuire, unde trecerea la o noua etapa in lantul de aprovizionare implica schimbarea 

proprietatii. 

 

Orice schimbare asupra proprietatii in lantul de aprovizionare necesita stabilirea unor 

sisteme concrete ale managementului lantului de custodie in cadrul respectivei 

organizatii si verificarea lor de catre un organism independent de certificare, daca 

organizatia vrea sa declare produsele ca fiind certificate FSC. Elaborarea si 

implementarea sistemelor de management al lantului de custodie este o modalitate 

pentru companii de control efectiv al sistemului de prelucrare si arata clentilor originea 

materialului folosit in produsele lor. 

 

Certificarea FSC a acestor sisteme de management este destinata sa furnizeze o garantie 

credibila clientilor, fie ei de afaceri, guvernului sau consumatorilor finali, ca produsele 

care sunt vandute, ( n.a. cu factura si etichetate) cu un  cod specific al certificatului FSC, 

provin din paduri bine gospodarite, cu sursa controlata, materiale recuperate sau o 

combinatie dintre  acestea.  In acest fel certificarea lantului de custodie in sistem FSC 

faciliteaza circulatia transparenta a produselor fabricate din aceste materiale prin 

intermediul lantului de aprovizionare. 
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Un certificat FSC al lantului de custodie furnizeaza informatii atat despre locul 

desfasurarii activitatii, procesele de prelucrare si grupurile de produse din care aceste 

produse pot proveni cat si informatii despre standardul(le) lantului de custodie 

folosit(e) in evaluare de catre un organism de certificare acreditat FSC. 

 

Acordul cu acest standard ofera o baza solida, internationala pentru verificarea de catre 

o a treia partea, independenta, a declaratiilor referitoare la proveninta lemnului si a 

produselor. Permite furnizorilor sa demonstreze acordul cu caracteristicile si politicile 

de aprovizionare private sau publice. 

 

Un obiectiv cheie al acestui standard este de a furniza o cale pentru companii pentru a 

se certifica FSC  si/sau sa creasca proportia de material certificat FSC pana la 100%. 

 

                                 

 

                                       Note asupra utilizarii acestui standard 

 

 

Toate aspectele ale acestui standard sunt considerate a fi normative, inclusiv domeniul 

de aplicare, data intrarii in vigoare, documentele de referinta, termenii si definitiile si 

anexele, cu exceptia cazului in care este altfel stipulat. 

 

Cerintele evidentiate in  acest standard constituie cerintele minime pentru ca 

operatiunile lantului de custodie sa corespunda cu acestea, in vederea demonstrarii ca 

materialele si produsele achizitionate, etichetate si vandute ca certificate FSC sunt 

autentice si orice alte declaratii suplimentare sunt adevarate si corecte. Este 

responsabilitatea organismului de certificare sa adune orice evidenta suplimentara, in 

masura sa intareasca decizia de certificare, daca aceasta este considerata necesar. 

 

 

 



 7

Cerintele de certificare sunt impartite in patru parti: 

Partea I cuprinde cerintele generale pentru controlul lantului de custodie ce se aplica 

tuturor operatiunilor pentru lant de custodie. 

Partea II prezinta cele trei sisteme de control ce permit folosirea siglei FSC pe produse, 

din care companiile trebuie sa aleaga un sistem pentru fiecare Grup de Produse FSC 

stabilit. 

Partea III contine cerintele si pragurile pentru utilizarea etichetelor FSC pe produs. 

Partea IV furnizeaza cerinte suplimentare prin intermediul unor exemple concrete 

privind utilizarea sistemelor de control pentru lant de custodie. 
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Domeniu de aplicare si Generalitati 

 

 

A  Domeniu de aplicare 

 

Acest standard specifica cerintele de management si productie pentru controlul lantului 

de custodie referitoare la sursa, etichetare (unde este cazul) si vanzarea de produse 

certificate FSC, furnizand implicit o gama larga de optiuni pentru declararea 

materialului ca fiind FSC. 

 

Standardul este aplicabil tuturor operatiunilor lantului de custodie privind comertul, 

prelucrarea sau fabricarea de produse din lemn sau produse accesorii ce provin din 

lemn neprelucrat si/sau recuperat cuprinzand sectorul industrial primar (exploatarea, 

pregatirea prelucrarii), -sau in cazul materialelor reciclate, locul recuperarii-, sectorul 

secundar (pelucrarea primara si secundara) si cel de-al treilea sector (comertul, 

vanzarea cu ridicata, servicii de printare). 

 

Standardul defineste si numeste elementele de baza a unui sistem de management a 

lantului de custodie: 

� Managementul calitatii: responsabilitati, proceduri si evidente; 

� Domeniul de aplicare: definitia grupurilor de produse si conditiile serviciilor 

externe; 

� Provenienta materialului: caracteristici ale materialelor; 

� Chitanta materialului si depozitarea: identificarea si separarea; 

� Controlul productiei: controlul cantitatii si determinarea materialului declarat 

FSC; 

� Vanzari si livrari: facturare si documente de transport; 

� Etichetarea: aplicarea pe produs de etichete FSC  si etichetarea pragurilor; 
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Specifica cerintele sub fiecare element de sistem care, daca este implementat cu succes, 

permite companiilor sa vanda si sa eticheteze produsele ca FSC Pur, FSC Mixt sau FSC 

Reciclat sau sa vanda materialele ca FSC Lemn Controlat 1. 

 

Acest standard este aplicat la nivel de sit al operatiunilor lantului de custodie. 

Certificarea lantului de custodie este necesara pentru companii care vor sa: 

� Produca sau sa vanda materiale sau produse certificate FSC  

� Produc si promoveaza produse certificate FSC, sau 

� Comercializeaza materiale sau produse cu declaratia FSC 

Nota: certificarea lantului de custodie nu este ceruta companiilor  care nu detin drept de proprietate 

pentru astfel de materiale sau produse si actioneaza doar ca simpli intermediari (agenti vanzari) intre 

cumparator si vanzator: 

a) sa faca o intelegere fara sa detina posesie fizica (numiti adeseori “agenti”) 

b) sa transporte materialele sau produsele 

 

 

 

B Statut si data intrarii in vigoare  

 

B.1 Statut 

Aprobat de Consiliul Director FSC in cea de a 46-a intalnire din noiembrie 2007. 

Este aplicabil din data publicarii. 

 

B2. Data intrarii in vigoare 

Compania aplicanta ce urmareste obtinerea certificatului FSC a lantului de custodie va 

fi evaluata in raport cu acest standard incepand cu 1 ianuarie 2008. 

 

Companiele certificate FSC ce detin un certificat FSC pentru lant de custodie vor fi  

evaluate in raport cu acest standard incepand cu data de 1 ianuarie 2009. 

 

 

                                                 
1  Materialele sau produsele vandute ca Lemn Controlat FSC nu pot purta pe produs nici o declaratie FSC, cod FSC, 

sau alta marca inregistrata FSC si nu sunt considerate ca fiind certificate FSC. 
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Nota: Companiile certificate FSC detinatoare de certificate FSC pentru lant de custodie care doresc sa 

implementeze cerintele acestui standard inainte de auditul din 2009, isi vor  revizui procedurile 

documentate si sistemele de control si le vor prezenta organismelor de certificare acreditate FSC pentru 

aprobare. Concordanta va fi verificata in teren la urmatorul audit, sau daca organismul de certificare 

considera necesar va derula un audit la fata locului inainte de aprobare. 

 

B3. Documente normative expirate si inlocuite de acest standard 

Cod Anul Titlu 

Cap 3.6 din FSC-

MAN-20-001 

2002 Manualul Acreditarii FSC: “Standardele certificarii  

lantului de custodie” 

FSC-ADV-40-010 2005 Cerinte FSC pentru surse externe  

Nota: Inlocuit partial de: ”FSC-STD-2—011 V1-0 Standard 

acreditat pentru evaluarea lantului de custodie” 

FSC-ADV-40-012 2007 Publicatii-Specificatii referitoare la etichetare si lant de 

custodie 

FSC-POL-40-001 2000 Politica FSC asupra declaratiilor bazate pe procent  

FSC-POL-40-005 2001 Politica FSC pentru brokeri 

FSC-POL-40-006 2001 Politica FSC pentru tiparire si editare 

FSC-STD-40-004V1 2004 Standardul FSC a lantului de custodie pentru companiile 

care furnizeaza si pelucreaza produse certificate FSC 

 

C. Documente de referinta 

Cod Versiune Titlu 

FSC-ADV-40-004 2007 Cerinte tranzitorii pentru controlul lantului de custodie si 

etichetare 

FSC-PRO-40-004 1-0 Aplicatii la derogarea de componente minore 

FSC-STD-40-004 a 1-0 Clasificarea produselor FSC (Adendum la FSC-STD-40-004) 

FSC-STD-40-004 b 1-0 Terminologia speciilor FSC (Adendum la FSC-STD-40-004) 

FSC-STD-40-005 2-1 Standardul FSC pentru evaluarea de catre companie a 

lemnului controlat FSC 

FSC-STD-40-006 1-0 Standardul FSC pentru lant de custodie pentru certificarea 

proiectului 

FSC-STD-40-007 1-0 Standardul FSC pentru utilizarea de material recuperat in 

grupurile de produse FSC si proiectele certificate FSC 

FSC-STD-40-201 2-0 Cerinte de etichetare a produselor FSC 

FSC-TMK-50-201 1-0 Cerinte FSC pentru utilizarea promotionala a marcii FSC de 

catre detinatorii de certificate si companii comerciale 

necertificate 
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D  Termeni si definitii 

In continuare, definitiile se aplica termenilor cheie aferenti acestui standard. Acesti 

termeni sunt evidentiati cu litere italice pe tot parcusul standardului. Se ofera note 

informative termenilor adiacenti. 

 

Produse asamblate. Produse ce sunt construite din doua sau mai multe piese din lemn 

masiv si/sau componente de aschii si fibra, asamblate impreuna pentru a forma un alt 

produs. Ca exemple putem enumera mobila, rafturi, instrumente muzicale, placaj, 

panouri, furnir laminat, parchet laminat, si materiale tiparite ce contin diferite calaje din 

hartie. 

 

Perioada declaratiei. O perioada de timp ce a fost precizata de companie pentru fiecare 

grup de produse in scopul de a face o declaratie clara a materialului FSC. 

 

Lant de custodie. Calea urmata de catre materia prima, materialele prelucrate, produsele 

finite si auxiliare din padure catre consumator sau (in cazul materielelor 

recuperate/reciclate sau a produselor ce contin astfel de materiale) de la locul de 

recuperare catre consumator, cuprinzand fiecare etapa de prelucrare, transformare, 

productie, depozitare si transport, unde trecerea la urmatoarea etapa a lantului de 

aprovizionare implica o schimbare de proprietar a materialelor sau produselor. 

 

Operatorii lantului de custodie. Persoana fizica, companie sau alta entitate legala ce 

efectueaza una sau mai multe operatiuni in cadrul fiecarei etape a  lantului de 

aprovizionare cu produse forestiere si emite facturi pentru materialele sau produsele cu 

declaratia FSC si care le permite clientilor sa foloseasca astfel de produse ca fiind 

certificate sau in scopuri promotionale. [→ Lant de Custodie] 

 

Produse din aschii si fibre. Toate produsele ce folosesc lemn ce a fost aschiat sau 

defibrat. Exemple de asemenea produse includ celuloza, hartia (inclusiv materialele 

tiparite), carton, PAL (placi aglomerate de lemn), PFL (placi fibrolemnoase).[→ Produse 

asamblate, →Produse din lemn masiv ] 
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Produse componente. Material  rezultat pe parcursul procesului de prelucrare primara a 

unui alt produs (principal) ce provine din aceeaşi sursa. Astfel de materiale sunt, pentru 

scopul acestui standard, clasificate in funcŃie de categoria materialului din care sunt 

fabricate. [ → material recuperat de la pre-consumatori ] 

 

Componenta. O parte individuala si distincta dintr-un produs asamblat [→componente 

minore]. 

  

Material controlat. Material neprelucrat, originar din păduri necertificate FSC sau 

plantaŃii,  inclus in programul de verificare a companiilor certificate conform 

standardului FSC-STD-40-005. [ → FSC Lemn Controlat ] 

 

Factor de conversie. Raportul dintre cantitatea de material intrata si cantitatea de 

material rezultata in urma procesului de prelucrare efectuat de catre companie. Factorul 

de conversie este calculat prin impartirea rezultatului (greutate sau volum) la intrări 

(volum sau greutate) si este aplicat la fiecare componenta in parte a grupului de produse. 

 

Evidenta creditului. O evidenta pastrata de compania certificata ce lucreaza cu sistemul 

de credit si înregistrează intrările si iesirile volumului creditelor in scopul vanzarii de 

produse cu declaraŃia FSC. 

 

DeclaraŃia creditului. Parte a unei declaraŃii FSC pentru produse FSC Mixt sau FSC 

Reciclat prin care se specifica, ca întreaga cantitate poate fi folosita ca material intrat FSC 

sau post-consumator pentru calculele ulterioare de intrări de material in procente sau 

credit FSC. DeclaraŃiile aplicate sunt „FSC Credit Mixt” sau „FSC Credit Reciclat”.       

[→ DeclaraŃia procentului ] 

 

Sistemul de credit. Un sistem al lantului de custodie aplicat  la nivel de grup de produse, 

care permite ca o anumita proporŃie din rezultate sa fie vânduta cu o declaraŃie de credit 

corespunzatoare cantitatii de intrari FSC si post-consumator. Considerand factorul(ii) de 
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conversie aplicat(i), intrarile  FSC si post consumator pot fi acumulate ca  si credit FSC 

intr-un cont de credit. [ → Intrare FSC → Sistemul bazat pe transfer ] 

 

Intrari de material eligibile: Intrari de material recuperat sau neprelucrat ce sunt eligibile 

pentru ai ntra in componenta unui grup de produse in functie de categoria de material      

[ Intrari FSC → Intrari post-consumator] 

 

[Categoria de material]                                                    [Eligibil pentru grupul de produse] 

a) Material FSC Pur                                                             FSC Pur, FSC Mixt 

b) Material FSC Mixt                                                           FSC Mixt 

c) Material FSC Reciclat                                                      FSC Mixt, FSC Reciclat  

d) Lemn controlat FSC                                                        FSC Mixt, Lemn controlat FSC 

e) Material controlat                                                            FSC Mixt, Lemn controlat FSC 

f) Material recuperat post-consumator                             FSC Mixt, FSC Reciclat 

g) Material recuperat pre-consumator                              FSC Mixt, FSC Reciclat     

 

Produs finit. Produsul care nu necesita transformari ulterioare din punct de vedere al 

prelucrarii ori ambalarii inainte de folosirea sa finala . 

 

Forestry Conformity Assessment Scheme: O schema bazata pe elaborarea de standarde 

pentru certificarea padurilor si evaluarea operatiilor pentru comertul si productia  de 

produse ale padurii. 

 

Material certificat FSC. Material FSC Pur, FSC Mixt sau FSC Reciclat care este furnizat 

cu o declaratie FSC de catre o companie, care a fost evaluata de un organism de certificare 

acreditat FSC in vederea conformitatii cu cerintele managementului forestier FSC si/sau 

ale lantului de custodie. [→ Produs certificat FSC ] 

 

Produs certificat FSC: Material certificat FSC eligibil pentru a purta o eticheta FSC si sa 

fie promovat cu marca inregistrata FSC. [ → Material certificat FSC ] 
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Declaratie FSC: Declaratie facuta pe facturi pentru material certificat FSC sau lemn 

controlat FSC, care precizeaza categoria materialului, iar pentru produsele FSC Mixt sau 

FSC Reciclat declaratia de procent sau de credit corespunzatoare. Declaratiile FSC 

aferente pentru fiecare grup de produse si sistem de  control pentru lant de custodie, sunt 

prezentate mai jos: 

 

[Grupe de produse]                   [Sistem de control]                                [Declaratia FSC] 

FSC Pur                                        Sistem bazat pe transfer                      „FSC Pur” 

FSC Mixt                                      Sistem bazat pe procente                    „FSC Mixt x%” 

FSC Mixt                                      Sistem bazat pe credite                       „FSC Credit Mixt” 

FSC Reciclat                                Sistem bazat pe procente                    „FSC Reciclat x%” 

FSC Reciclat                                Sistem bazat pe credite                       „FSC Credit Reciclat” 

Lemn controlat FSC                   Sistemul bazat pe transfer                „Lemn controlat FSC” 

 

Lemn controlat FSC: Material neprelucrat provenind din paduri necertificate FSC sau 

plantatii furnizat cu o declaratie FSC de catre un furnizor care a fost evaluat de catre un 

organism de certificare acreditat FSC in conformitate cu cerintele standardelor FSC 

pentru lant de custodie si/sau lemn controlat (FSC-STD-40-005 sau FSC-STD-30-010). 

[→ Material controlat ]. 

 

Credit FSC. Cantitatea de produse (volum sau greutate) care poate fi vanduta dintr-un 

grup de produse cu o declaratie de credit. Aplicabil doar in cazul in care se utilizeaza un 

sistem bazat pe credit. [→ Procent din intrari ]. 

 

Intrari FSC. Intrarile de material neprelucrat certificat FSC, care se iau in calcul in 

procentul intrat sau in creditul FSC pentru un grup de produse dupa cum urmeaza: 

a) material cu declaratia FSC Pur – se ia in calcul ca si intreaga cantitate declarata in 

factura furnizorului 

b) material cu declaratia FSC Procent Mixt – se ia in calcul ca si procent din 

cantitatea declarata in factura furnizorului 

c) material cu declaratia FSC Credit Mixt – se ia in calcul ca fiind cantitatea intreaga 

declarata pe factura furnizorului 
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[→Sistem bazat pe credit; → Intrari eligibile→ Sistem bazat pe procente→Intrari post-

consumator] 

 

FSC Pur. Material neprelucrat, certificat FSC provenind din paduri sau plantatii 

certificate FSC si care nu a fost amestecat cu material din alta categorie de material pe 

parcursul lantului de aprovizionare. Produsele FSC Pur  sunt eligibile pentru a fi 

folosite in grupele de produse FSC Pur sau FSC Mixt  [→FSC Mixt→FSC Reciclat ]. 

 

FSC Mixt. Materialul neprelucrat, certificat FSC bazat pe intrari din surse certificate FSC, 

controlate si/sau recuperate si furnizate cu o declaratie de procent sau de credit. Materialul 

FSC Mixt este singurul material acceptat pentru a putea fi folosit in grupele de produse 

FSC Mixt. [→FSC Pur→FSC Mixt ]. 

 

FSC Reciclat: Material recuperat, certificat FSC bazat exclusiv pe materiale ce provin din 

surse recuperate si furnizate cu o declaratia de procent sau de credit. Materialul sau 

produsele FSC Reciclat sunt eligibile pentru a fi folosite in grupele de produse FSC Mixt 

sau FSC Reciclat. [→ FSC Pur → FSC Mixt ] 

 

Intrari: Materiale brute, semifabricate sau produse finite care sunt procurate sau generate 

de catre o companie  si care intra in procesul de productie sau sunt comercializate sub 

sfera unui anumit grup de produse FSC. [→ intrari eligibile → iesiri ] 

 

Procentul intrarilor. Procentul intrarilor FSC si/sau intrari post-consumator intr-un grup 

de produse pentru o perioada a declaratiei bine precizata. Este aplicabil doar cand se 

utilizeaza sistemul bazat pe procente. [ → Credit FSC ] 

 

Categoria de material. Categorii de material neprelucrat sau recuperat, care daca sunt 

considerate intrari eligibile, pot fi folosite in grupele de produse FSC: 

a) Material FSC Pur 

b) Material FSC Mixt 

c) Material FSC Reciclat 

d) Lemn controlat FSC 
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e) Material controlat 

f) Material recuperat post-consumator 

g) Material recuperat  pre-consumator 

 

Componente minore. Componente ce provin din padure, a unui produs asamblat FSC 

Mixt sau FSC Pur, ce constituie mai putin de 5% din greutatea sau volumul materialelor 

neprelucrate sau recuperate din produs. Componentele minore pot fi exceptate de la 

cerintele pentru controlul lantului de custodie precizate in acest standard. 

 

Produse accesorii ale padurii. Material ce provine din padure sau plantatii altul decat 

lemn sau derivat al acestuia. Produsele accesorii ale padurii altele decat lemnul de pluta, 

utilizate in fabricarea produselor pe baza de lemn (n.a. produse care nu sunt clasificate 

ca fiind produse accesorii ale padurii conform clasificarii produselor FSC), sunt excluse 

de la cerintele de control a lantului de custodie. [→Material nelemnos ] 

 

Material nelemnos. Material ce provine din afara padurii. Exemplele cuprind materiale 

anorganice si sintetizate (sticla, metal, plastic, material de etansare, decantoare), dar nu 

includ produse accesorii ale padurii sau lemn recuperat. Materialele nelemnoase folosite in 

grupele de produse FSC sunt excluse de la cerintele pentru controlul lantului de custodie 

[→material recuperat→material neprelucrat ] 

 

Aplicat pe produs. Temen ce se aplica tuturor etichetelor, ambalajelor sau marcilor 

atasate sau aplicate unui produs. Printre exemplele de etichete sau marci aplicate pe 

produse se numara etichete atasate de produs, placute, marci imprimate, ambalaj 

pentru vanzarea cu amanuntul a produselor mici individuale (ex. creioane), ambalaj de 

protectie si ambalare in plastic. 

 

Companie: Persoana fizica, societate sau orice entitate legala responsabila pentru 

implementarea standardului. 

 

Iesiri: Materiale brute, semi-fabricate sau produse finite care sunt produse si/sau 

furnizate de catre o companie ce poarta declaratia FSC. [ →intrari eligibile → intrari ] 
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Declaratia procentului: Parte a unei declaratii FSC pentru produse FSC Reciclat sau FSC 

Mixt care precizeaza procentul intrarilor FSC sau respectiv post-consumator. 

Cumparatorii de astfel de produse trebuie sa utilizeze declaratia procentului pentru 

calculele ulterioare care corespund procentelor de intrari FSC sau creditului FSC. 

[→declaratia creditului ] 

 

Sistemul bazat pe procente. Un sistem al lantului de custodie aplicat la nivel de grup de 

produse,  care permite tuturor iesirilor sa fie vandute cu o declaratie a procentului ce 

corespunde cu proportia de material intrat FSC sau post-consumator, intr-o anumita 

perioada de timp. [ →sistemul bazat pe credit → sistemul bazat pe transfer ] 

 

Intrari de material post-consumator. Intrari de material recuperat post-consumator si FSC 

Reciclat  ce conteaza la intrarile bazate pe procente sau la credit FSC intr-un grup de produse, 

dupa cum urmeaza: 

a) Material recuperat post-consumator - se ia in calcul ca si intreaga cantitate 

declarata in factura furnizorului 

      b) Material cu declaratia FSC Procent Reciclat – se ia in calcul ca si procent din     

propria cantitate care este declarata in factura furnizorului 

c) material cu declaratia credit FSC Reciclat – se ia in calcul ca fiind cantitatea 

intreaga declarata pe factura furnizorului 

[→Sistemul credit→Intrari eligibile→Intrari FSC→Sistemul bazat pe procente] 

 

Material recuperat post-consumator. Material recuperat dintr-un bun de consum sau 

comercial ce a fost folosit cu scop precis de catre indivizi, familii sau industria 

comerciala  in rolul lor de consumatori finali. [ →FSC Reciclat→material recuperat pre-

consumator→intrari post-consumator→material recuperat ] 

 

Material recuperat pre-consumator. Material recuperat din procesul fabricarii 

secundare sau o etapa anterioara, in care materialul nu a fost produs intentionat este 

nepotrivit pentru folosire finala si imposibil de refolosit in acelasi proces care l-a 
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generat. [→co-produs→material recuperat post-consumator→prelucrarea primara→material 

recuperat ] 

 

Prelucrare primara. Orice procesare care transforma busteanul in material altul decat 

acesta. Pentru produsele din aschii si fibre, prelucrarea primara cuprinde si etapele fabricii 

de celuloza si a fabricii de hartie. 

 

Procedura. O modalitate concreta de supraveghere a unei activitati sau proces. 

Procedurile pot sau nu fi  documentate. 

 

Clasificarea produsului. Clasificarea produsului FSC este bazata pe clasificarea Diviziei 

de Statistica a Natiunilor Unite (UNSD) „Clasificarea Produsului Central (CPC)” si pe 

Standardul International de Clasificare a Meseriilor (SITC). Este facuta pe baza unui 

sistem  ierarhic de clase de produse si tipurile de produse asociate [vezi „FSC_STD-40-

004a: Clasificarea produselor FSC ]  

 

Grup de produse. Un produs sau grup de produse stabilit de companie in care se 

regasesc aceleasi caracteristici ale materialelor intrate si rezultate in vederea verificarii, 

calcularii procentului si etichetarii pentru lantul FSC de custodie conform categoriilor de 

material FSC: FSC Pur, FSC Mixt, FSC Reciclat sau lemn controlat FSC. 

 

Tipul produsului. O descriere generala a iesirilor bazata pe o ierarhizare sau un sistem 

de clasificare. Exemple de tipuri de produse conform clasificarii produselor FSC sunt: 

„bustean de rasinoase”, „lemn pentru mangal”, „mobilier de gradina”. 

 

Promotional. Termen aplicat tuturor afirmatiilor, declaratiilor, marcilor inregistrate si 

altele asemanatoare folosite la promovarea produselor, serviciilor sau companiilor, dar 

care nu sunt atasate sau aplicate pe produs. 

 

Lemn recuperat. Lemn ce a fost exploatat pentru alte motive decat a obtine lemn de 

constructii, sau care a fost doborat pentru lemn de constructii dar a fost abandonat. 

Exemplele cuprind lemnul recuperat de pe rauri/lacuri (busteni si cherestea ce s-a 
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scufundat intr-un rau sau lac in timp ce era transportat), lemn provenind din defrisarea 

unei livezi, lemn ce provine din taieri de la marginea drumului sau din orase. Pentru a 

corespunde scopurilor controlului si etichetarii lantului de custodie, lemnul recuperat de 

acest gen este considerat lemn neprelucrat si va fi controlat pentru utilizarea in grupele de 

produse FSC. 

 

Domeniu de aplicare. Domeniul de aplicare a unui certificat al lantului de custodie 

cuprinde locatia companiei, grupele de produse si activitatile care sunt incluse in evaluarea 

de catre un organism de certificare acreditat FSC, precum si standardul de certificare 

dupa care se face auditul. 

 

Locatia. O singura unitate functionala a unei companii sau o combinatie de mai multe 

unitati situate intr-o localitate ce sunt diferite geografic de alte unitati ale aceleasi 

companii. Una sau mai multe subdiviziuni ale locatiei pot fi considerate parti ale locatiei 

daca sunt o extindere a locatiei principale si fara  functii proprii de achizitie, prelucrare 

sau vanzare. 

 

Produse din lemn masiv. Produse constand dintr-o singura bucata compacta de lemn, 

precum busteni, grinzi sau scanduri. [ →produse asamblate→produse din aschii si fibre ]  

 

Terminologia speciilor. Terminologia speciilor FSC reprezinta un ansamblu format din 

numele stiintific si comun al arborilor folositi in comertul international, sortat conform 

categoriilor generale (rasinoase si foioase), genul/specia si varietatile existente. 

Terminologia speciilor de esenta tare urmareste baza de date realizata de catre Richter, 

H.G. si Dallwitz (2000).” Lemnul comercial: descriere, poze, identificare si informatii 

relevante in engleza, franceza, germana, portugheza si spaniola. Versiunea 16 aprilie 

2006”, ce este valabila on-line la adresa http://delta-intkey.com [vezi „FSC-STD-40-

004b: terminologia speciilor FSC] 

 

Furnizor. Individ, companie sau alta entitate legala ce furnizeaza bunuri sau servicii 

unei companii. 
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Sistemul bazat pe transfer. Un sistem al lantului de custodie aplicat la nivel de grup de 

produse, ce permite ca rezultatele sa fie vandute ca material declarat FSC identice categoriei 

de material si , daca este aplicabil, declaratia procentului sau declaratia creditului cu intrarile 

cele mai mici FSC sau post-consumator pe volum de intrari [→sistemul bazat pe 

credit→sistemul bazat pe procente ] 

 

Documentatia de transport: Acopera toate tipurile de livrari, atat documente de export 

internationale cat si documente de livrare locale. 

 

Material neprelucrat. Materie prima ce provine din paduri naturale sau plantatii. 

Intrarile de material din urmatoarele categorii sunt considerate material neprelucrat: 

a) FSC Pur 

b) FSC Mixt 

c) Lemn controlat FSC 

d) Material controlat 

[ →material recuperat ] 
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Partea I Cerinte  generale 

 

Partea I cuprinde cerintele FSC ce se aplica tuturor operatiilor lantului de custodie. 

 

 

1. Managementul calitatii 

 

1.1 Responsabilitati 

1.1.1 Compania trebuie sa desemneze o persoana din conducere, care va detine 

intreaga responsabilitate si autoritate pentru  respectarea tututor cerintelor 

acestui standard de catre companie.  

1.1.2 Tot personalul relevant trebuie sa demonstreze ca detine cunostinte de 

procedura si competente in implementarea sistemului de management al 

lantului de custodie in cadrul companiei. 

 

1.2 Proceduri 

1.2.1 Compania trebuie sa stabileasca, implementeze si sa mentina procedurile 

si/sau instructiunile de lucru ce acopera toate cerintele aplicabile acestui 

standard, in raport cu marimea si complexitarea lor. 

1.2.2 Compania trebuie sa desemneze personalul responsabil pentru fiecare 

procedura, impreuna cu calificarea si/sau masurile de instruire necesare 

pentru implementarea sa. 

 

1.3 Instruirea  

1.3.1 Compania trebuie sa stabileasca si sa implementeze un plan de instruire in 

concordanta cu calificarile si/sau  masurile de instruire definite de fiecare 

procedura. 

 

1.3.2 Compania trebuie sa pastreze toate evidentele instruirilor oferite personalului 

in legatura cu implementarea acestui standard. 
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1.4 Evidente  

1.4.1 Compania trebuie sa pastreze evidente complete si la zi cu privire la toate 

cerintele acestui standard. 

1.4.2 Durata de pastrare pentru toate evidentele si rapoartele, inclusiv 

documentele de vanzare si cumparare, evidente ale instruirilor, inregistrari 

ale productiei, sumarul volumelor si aprobari ale marcii, trebuiesc specificate 

de catre companie si facute pe cel putin cinci (5)  ani. 

 

 

 

2 Domeniul de aplicare al sistemului lantului de custodie 

 

 

2.1      Grupele de produse 

2.1.1 Compania trebuie sa stabileasca grupele de produse FSC pentru toate produsele  

care vor fi vandute cu declaratia FSC si trebuie sa pastreze la zi si sa faca publica 

lista cu grupele de produse FSC cu urmatoarele informatii: 

a) specificatia grupului de produs ca FSC Pur, FSC Mixt, FSC Reciclat, FSC Lemn 

Controlat 

b) tipul(le) de produs conform(e) cu clasificarea produselor FSC 

c) speciile, conform terminologiei speciilor FSC folosite ca input in grupele de produse, 

daca informatia referitoare la compozitia speciilor este utilizata frecvent pentru 

desemnarea caracteristicilor produsului. 

 

2.1.2 Compania trebuie sa precizeze pentru fiecare grup de produse 

a) categoria de material folosita in componenta 

b) sistemul de control utilizat pentru declaratiile FSC facute: 

i. sistemul bazat pe transfer 

ii. sistemul bazat pe procente; sau, 

iii. sistemul bazat pe credit 

c) locatia unde are loc managementul, productia, depozitarea, vanzarea, etc. 
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2.1.3 Pentru grupele de produse unde se utilizeaza un sistem de credit sau 

procent, compania trebuie sa se asigure ca toate grupele de produse impart aceleasi 

caracteristici in raport cu:  

a) calitatea materialelor componente 

b) factorii de conversie  

 

2.2 Surse externe 

 2.2.1 Compania trebuie sa urmeze cerintele precizate in Partea IV, Sectiunea 12 din 

acest standard pentru orice activitati cu sursa externa ce acopera produsele incluse 

in cadrul listei de grupe de produse FSC. 

 

 

 

 

    3. Provenienta materialului 

 

 

  3.1  Specificatii privind materialele intrate 

3.1.1 Compania trebuie sa adopte si sa foloseasca definitiile si clasificarile materialelor  

componente dupa cum sunt specificate in acest standard. 

3.1.2 Compania trebuie sa clasifice toate materialele componente din grupele de 

produse FSC de catre categoriile proprii de material: si trebuie sa se asigure ca doar 

materialele componente eligibile sunt folosite. 

 

3.2 Validarea furnizorului 

3.2.1 Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina o evidenta la zi a tuturor 

furnizorilor care furnizeaza materialul folosit in grupele de produse FSC, si 

anume: 

a) tipul produsului furnizat 

b) categoria materialului furnizat 

c) codul certificatului FSC a furnizorului pentru lant de custodie si lemn controlat 

FSC, daca se aplica 
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3.2.2 Compania trebuie sa verifice validitatea si domeniul de aplicare a certificatului 

FSC al furnizorului, pentru orice modificare care poate afecta valabilitatea si 

autenticitatea produselor achizitionate, prin intermediul site-lui www.fsc-info.org.  

 

3.3 Achizitia de material necertificat 

3.3.1 Pentru achizitia de material controlat, compania trebuie sa indeplineasca toate 

cerintele aplicabile standardului “FSC-STD-40-005: Standardul pentru 

Evaluarea Companiilor pentru Lemn Controlat FSC”. 

3.3.2 Pentru achizitia de material recuperat necertificat, compania trebuie sa 

corespunda cu prevederile standardului “FSC-STD-40-007: Standardul FSC 

pentru Sursele de Material Recuperat utilizat in grupele de produse FSC sau 

proiectele FSC-certificat”. 

 

3.4 Producerea de material brut la locul de productie 

3.4.1 Companiile care produc materiale componente pentru grupele de produse FSC la 

propriul loc de productie, trebuie sa stabileasca categoria materialului si in cazul in 

care este aplicabil, declaratia procentului sau declaratia creditului de material intrat in 

componenta, dupa cum urmeaza: 

a) materialul rezultat pe parcursul procesului de prelucrare primara al altui produs 

(principal), din acelasi material component, trebuie considerat ca apartinand aceleasi 

categorii de material ca si materialul din care a fost produs. 

b) materialul care a fost recuperat in urma procesului de prelucrare secundara sau a 

unei etape anterioare in care materialul nu a fost produs intentionat, este nepotrivit 

pentru folosirea finala si impropriu pentru reutilizarea in acelasi proces de fabricare 

care l-a produs, trebuie considerat ca apartinand aceleiasi categorii de material ca si 

intrarile din care provine sau ca material recuperat preconsumator 

3.4.2 Compania trebuie sa clasifice combinatiile dintre diferite categorii de material 

neprelucrate sau recuperate, unde proportia dintre diferitele materiale componente 

(intrari) nu poate fi incadrata intr-o anume categorie si unde este aplicabil procentul 

sau declaratia creditului cu  cel mai intrari de lemn FSC sau postconsumator pe volum 

de intrari. 
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Nota: Amestecul de material certificat FSC, material controlat si/sau recuperat, unde 

proportia diferitelor elemente intrate nu poate fi stabilita, trebuie clasificat ca fiind 

“material controlat”. 

 

 

 

 

4. Receptia si depozitarea materialului 

 

4.1 Identificarea intrarilor 

4.1.1 La receptia materialului sau inainte de utilizare sau prelucrare, compania trebuie 

sa verifice factura furnizorului si documentatia insotitoare pentru a se asigura de 

urmatoarele: 

a) cantitatile si calitatea materialelor furnizate sunt in conformitate cu  documentatia 

aferenta. 

b) categoria materialului si in cazul in care este aplicabil procentul asociat sau 

declaratia creditului, este stabilit pentru fiecare produs in parte sau pentru produsele 

totale. 

c) Codul certificatului FSC al furnizorului, pentru lant de custodie sau pentru lemn 

controlat FSC, corespunde cu declaratia FSC facuta. 

 

4.2 Separarea 

4.2.1 Compania trebuie sa se asigure ca elementele componente din grupele de 

produse FSC sunt clar identificate si separate de grupele de produse, sau daca aceleasi 

elemente componente sunt folosite pentru mai mult de un grup de produse, de catre 

declaratia  FSC asociata acesora. 

 

4.3 Masuri de precautie pentru materialul etichetat 

4.3.1 Pentru materialele receptionate cu eticheta FSC compania trebuie sa se asigure 

de urmatoarele: 

a) materialul care va fi prelucrat in continuare trebuie sters de orice eticheta sau 

semne de separare inainte de vanzare; 
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b) materialul care va fi vandut neprelucrat trebuie verificat de catre companie pentru 

a fi corect etichetat in conformitate cu respectiva categorie de material FSC cu 

exceptia cazului cand compania nu detine posesie fizica asupra materialului. 

4.3.2 Pentru materialele receptionate cu eticheta unei alte scheme de evaluare 

forestiera, compania trebuie sa se asigure ca materialele sunt sterse de astfel de 

etichete inainte de vanzarea cu declaratia FSC. 

 

 

5 Controlul volumului 

 

5.1 Factorii de conversie 

5.1.1  Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa identifice principalele etape 

de prelucrare in care are loc modificarea volumului sau a greutatii si sa specifice 

factorul(ii) de conversie pentru fiecare etapa de prelucrare sau in cazul in care nu este 

fezabil, pentru tot procesul de prelucrare 

5.1.2 Compania trebuie sa precizeze metodologia pentru calculul factorului(lor) de 

conversie si sa se asigure ca acesti factori sunt actualizati. 

 

5.2 Proportia materialului 

5.2.1 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa stabileasca o evidenta pentru 

inregistrarea materialului pentru a se asigura ca tot timpul cantitatile produse si/sau 

vandute cu declaratia FSC  corespund cu cantitatile de material  intrate provenind din 

diferite categorii de material, procente asociate sau declaratiile de credit si factorii de 

conversie ai grupului de produse. Evidentele de inregistrare trebuie sa cuprinda cel 

putin urmatoarele informatii: 

Pentru intrari si iesiri: 

a) referiri la factura 

b) cantitati (volum si greutate) 

Pentru intrari: 

c) categoria materialului si unde este aplicabil, declaratia procentului sau 

declaratia creditului 

Pentru iesiri: 
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d) declaratia FSC 

e) informatii de identificare a produselor enumerate in factura 

f) perioada declaratiei aplicate si natura serviciului 

5.2.2 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa pregateasca sumare anuale a 

volumelor ce furnizeaza informatii cantitative pentru fiecare categorie de material 

primita/utilizata si tipul produsului produs/vandut, dupa cum urmeaza: 

a) intrari primite; 

b) intrari utilizate pentru productie (daca este aplicabil) 

c) intrari aflate in stoc 

d) iesiri aflate in stoc 

e) iesiri vandute 

 

5.3 Determinarea declaratiilor  FSC 

5.3.1 Compania trebuie sa determine  pentru fiecare perioada a declaratiei sau 

natura serviciului declaratia FSC corespunzatoare cu unul dintre urmatoarele 

sisteme de control specifice pentru fiecare grup de produse: 

a) sistemul bazat pe transfer (partea II, sectiunea 7): aplicabila tuturor grupelor de 

produse; 

b) sistemul bazat pe procente (partea II, sectiunea 8): aplicabila grupelor de produse 

FSC Mixt si FSC Reciclat; 

c) sistemul bazat pe credite (partea II, sectiunea 9); aplicabila grupelor de produse 

FSC Mixt si FSC Reciclat. 

Nota: Pentru grupele de produse FSC Pur trebuie aplicat sistemul bazat pe transfer. 

5.3.2 Pentru fiecare grup de produse compania trebuie sa-si calculeze procentele 

intrarilor (sub un sistem bazat pe procente) sau creditul FSC (sub un sistem de 

credit) la nivelul unui singure locatii de productie.  
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6. Vanzari si livrari 

 

6.1 Identificarea iesirilor vandute cu declaratia FSC 

6.1.1 Compania trebuie sa se asigure ca toate facturile emise pentru produsele finite 

vandute cu declaratia FSC, includ urmatoarele elemente: 

a) numele si datele de contact ale companiei 

b) numele si adresa clientului 

c) data cand a fost emis documentul 

d) descrierea produsului 

e) cantitatea de produse vandute 

f) codul certificatului FSC al companiei pentru lant de custodie si lemn controlat 

g) indicatii clare referitoare la materialul declarat FSC pentru fiecare produs in parte sau 

pentru toate produsele dupa cum urmeaza: 

 

i. declaratia “FSC Pur” pentru produsele din grupele de produse “FSC Pur” 

ii. declaratia “FSC Mixt x%” unde “x” reprezinta procentul din materialul declarat 

pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub sistemul bazat pe 

procente; 

iii. declaratia “FSC Credit Mixt” pentru produsele din grupele de produse FSC Mixt 

aflate sub un sistem bazat pe credit; 

iv. declaratia “FSC Reciclat x%” unde “x” reprezinta procentul declarat din material, 

pentru produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe 

procente; 

v. declaratia “FSC Credit Reciclat” pentru produsele din grupele de produse FSC 

Reciclat aflate sub un sistem bazat pe credit; 

vi. declaratia “FSC Lemn Controlat” pentru produsele din grupele de produse FSC 

Lemn Controlat sau pentru produsele din grupele de produse FSC mixt care nu vor 

fi vandute ca certificate FSC. 

h) daca sunt eliberate separat documente de transport, trebuie sa existe informatii 

suficiente pentru a face legatura intre factura si documentele de transport aferente. 

NOTA: Pentru furnizorii de produse finite care indeplinesc pragurile de etichetare precizate in Sectiunea 

11, compania poate omite precizarea informatiilor referitoare la procent sau credit in documentele de 

vanzare sau transport. In acest caz, oricum, materialul si-a pierdut informatia despre FSC sau materiale 
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post-consumator pentru clientii anteriori si implicit nu poate fi revandut mai departe ca material declarat 

FSC. 

6.1.2 Compania trebuie sa includa informatiile cerute la punctul 6.1.1 in documentele 

aferente de transport, daca factura (sau copie a ei) nu este inclusa in transportul 

produselor. 

6.1.3 Compania care vinde produse semifinite cu declaratia FSC trebuie sa furnizeze 

informatii referitoare la facturi, documentatia de transport si/sau fise suplimentare 

despre cantitate (volum sau greutate) ale componentelor minore, care sunt scutite de 

cerintele controlului si etichetarii lantului de custodie daca proportia lor depaseste 1% 

din volumul sau greutatea produsului. 

 

6.2 Etichetarea produselor vandute cu declaratia FSC  

6.2.1 Compania trebuie sa se asigure ca produsele care poarta sigla FSC sunt 

intotdeauna vandute cu declaratia FSC aferenta si corespunde cu cele din documentele 

de transport si vanzare. 

6.2.2 Compania trebuie sa se asigure ca produsele vandute cu declaratia FSC nu poarta 

nici o alta eticheta apartinand unei alte scheme de evaluare forestiera. 

 

6.3 Aprovizionarea cu Lemn Controlat FSC 

6.3.1 Compania trebuie sa se asigure ca vanzarea de Lemn Controlat FSC este in 

conformitate cu Partea 4 din “FSC-STD-40-005: Standardul pentru evaluarea de catre 

companie a lemnului controlat FSC” 
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PARTEA II: SISTEME PENTRU CONTROLUL DECLARATIILOR FSC 

 

 

Partea II Prezinta cele trei sisteme posibile pentru a putea avea declaratia FSC pe 

produsele finite. Compania trebuie sa aleaga unul pentru fiecare grup de produse FSC: 

 

Sectiunea 7 Sistemul bazat pe transfer 

Sectiunea 8 Sistemul bazat pe procente 

Sectiunea 9 Sistemul bazat pe credit 

 

 

7 Sistemul bazat pe transfer 

 

Sistemul bazat pe transfer trebuie sa fie utilizat pentru activitatile de comert aflate in 

legatura cu produsele finite si pentru productia grupelor de produse FSC Pur.  Auxiliar, 

poate fi utilizat pentru alte grupe de produse FSC in urmatoarele situatii: 

� Grupele de produse FSC Mixt 

- amestecuri dintre materialele intrate FSC Pur si FSC Mixt 

- utilizarea exclusiva a materialelor intrate FSC Mixt 

� Grupele de produse FSC Reciclat 

- utilizarea exclusiva a materialului FSC reciclat si/sau material recuperat post-

consumator 

� Grupele de produse FSC Lemn Controlat 

 

7.1 Specificatiile perioadei declaratiilor sau ordinelor de lucru 

7.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa specifice perioada declaratiei 

sau ordinelor de lucru pentru care trebuie facuta o singura declaratie FSC 

NOTA: Durata minima de timp a perioadei declaratiei trebuie sa fie durata de timp necesara pentru ca un 

lot sa parcurga toate etapele, inclusiv receptia, depozitarea, prelucrarea, etichetarea si/sau vanzarea 

produsului finit. 
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7.2 Intrari  cu aceleasi caracteristici ale  declaratiei FSC 

7.2.1 Pentru perioade ale declaratiei sau job orders in care intrarile apartin unei singure 

categorii de material ce poarta aceeasi declaratie FSC, compania trebuie sa determine 

aceasta intr-un anumit fel incat sa fie in legatura cu declaratia FSC a rezultatelor. 

NOTA: Daca intrarile reprezinta materiale recuperate post-consumator 100%,  materialele declarate FSC 

rezultate trebuie sa fie “FSC Reciclat 100%”. 

 

 

7.3 Intrari cu diferite declaratii FSC  

7.3.1 Pentru perioadele declaratiei in care intrarile din diferite categorii de material sau 

declaratiile de procente sau credit corespunzatoare sunt amestecate, compania trebuie 

sa foloseasca declaratia FSC cu cele mai mici intrari post-consumator sau FSC  pe 

categorie de volum la fel ca si declaratia FSC pentru iesiri. 

NOTA: Intrarile cu declaratia FSC Credit Mixt sau cu o declaratie FSC Credit Reciclat trebuie sa fie 

considerata ca avand o importanta mai mica decat intrarile cu declaratie FSC Pur sau FSC Reciclat 100%. 

 

 

 

8. Sistemul bazat pe procente 

 

 

Sistemul bazat pe procente poate fi folosit pentru grupele de produse FSC Mixt si FSC 

Reciclat. Nu este aplicabil pentru activitatile de comert referitoare la produsele finite si 

poate fi doar aplicat la nivelul unuei singure (fizic) locatii (depozitare, distributie, 

prelucrare, etc.) 

 

 

8.1 Caracteristici ale perioadei declaratiei si ale sarcinilor 

8.1.1 Pentru fiecare grup de productie compania trebuie sa precizeze perioada 

declaratiei sau sarcinile pentru care trebuie facuta o singura declaratie a procentului 

FSC.  
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8.2 Determinarea intrarilor post-consumator si FSC 

8.2.1 Pentru intrarile FSC Mixt si/sau FSC Reciclat, compania trebuie sa utilizeze 

declaratia procentului sau declaratia creditului stipulata in factura furnizorului, pentru 

a determina cantitatile de intrari post-consumator sau FSC. 

NOTA: Materialele furnizate cu o declaratie a creditului trebuiesc folosite in totalitate ca intrari FSC sau 

intrari post-consumator. 

 

8.3 Calculul intrarilor procentuale 

8.3.1 Compania trebuie sa calculeze si sa inregistreze intrarile procentuale pentru fiecare 

perioada a declaratiei sau responsabilitatilor: 

 

%intrari=  

% intrari = intrari procentuale 

QFSC  = cantitatea de intrari FSC 

Qpost-consumator  = cantitatea de intrari post-consumator 

Qtotal = cantitatea totala de material brut si intrari de material recuperat 

 

8.3.2 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa calculeze intrarile 

procentuale pe baza: 

a) intrarilor din aceeasi perioada a declaratiei si aceleasi responsabilitati, sau 

b) intrarile dintr-un anumit numar de perioade anterioare perioadei declaratiei 

 

8.3.3 Perioada de timp pentru care sunt calculate intrarile procentuale nu trebuie sa 

depaseasca 12 luni, decat in cazul in care este justificata de natura afacerii si aprobata de 

catre organismul de certificare acreditat FSC. 

 

8.4 Declaratia FSC pentru iesiri 

8.4.1 Compania poate vinde cantitatea totala de iesiri a unei perioade a declaratiei dintr-

un grup de produse FSC Mixt  cu o declaratie a procentului identica sau mai mica decat 

intrarile procentuale calculate. 
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8.4.2  Compania poate vinde cantitatea totala de iesiri a unei perioade a declaratiei 

dintr-un grup de produse FSC Reciclat cu o declaratie a procentului identica sau mai 

mica decat intrarile procentuale calculate. 

8.4.3  Compania poate vinde ca lemn controlat FSC partea de iesiri a unei declaratii de 

procent care nu a fost vanduta cu o declaratie a procentului FSC. 

 

8.5 Promovarea produselor 

8.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca marcile inregistrate FSC nu sunt folosite 

pentru promovarea produselor ce nu indeplinesc pragurile pentru etichetare precizate 

in Partea a III-a a acestui standard. 

 

 

9. Sistemul bazat pe credit 

 

Sistemul bazat pe credit poate fi folosit pentru grupele de produse FSC Mixt si FSC 

Reciclat. Nu este aplicabil proceselor de printare si nici activitatilor de comert aflate in 

legatura cu produsele finite. Sistemul bazat pe credit poate fi aplicat doar la nivel de o 

singura locatie, geografica (depozitare, distributie, prelucrare).  

 

9.1 Caracteristicile perioadei decalaratiei 

9.1.1 Pentru fiecare grup de produse, compania trebuie sa stabileasca si sa pastreze un 

cont de credit FSC cu perioada declaratiei aferenta pana la 3 luni, conform caruia 

creditele adaugate sau deduse trebuie sa fie inregistrate. 

 

9.2 Determinarea intrarilor FSC si post-consumator 

9.2.1 Pentru intrarile FSC Mixt si/sau FSC Reciclat, compania trebuie sa utilizeze 

procentul declarat sau creditul declarat existent pe factura furnizorului pentru a 

determina cantitatile intrarilor post-consumator sau FSC. 

NOTA: Materialul furnizat cu creditul declarat trebuie sa fie folosit in totalitate ca intrari FSC sau intrari 

post-consumator. 
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9.3 Adaugarea creditului FSC la contul de credit 

9.3.1 Compania trebuie sa adauge cantitatea convertita (volum sau greutate) de intrari 

FSC sau post-consumator ca si credit FSC in contul de credit utilizand factorul de 

conversie specific pentru fiecare componenta a grupului de produse 

9.3.2 Compania trebuie sa adauge creditul FSC in contul de credit dupa ce a obtinut 

dreptul de proprietate si categoria de material a fost verificata si inainte ca materialul sa 

intre in procesul de productie. 

 

9.4 Deducerea creditului FSC din contul de credit 

9.4.1 Comapania trebuie sa deduca cantitatea vanduta si/sau etichetata ca FSC Mixt sau 

FSC Reciclat din creditul FSC disponibil in contul creditului grupului de produse. 

 

9.5 Managementul contului de credit 

9.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca acest cont de credit FSC nu este niciodata 

depasit si inregistrarile cu creditul FSC ramas sunt clare personalului relevant fiind in 

acelasi  timp mentinute la zi permanent.  

9.5.2 Compania nu va acumula mai mult credit FSC in contul de credit decat suma 

noului credit FSC ce a fost adaugat pe parcursul celor 12 luni anterioare 

 

9.6 Declaratiile FSC pentru iesiri 

9.6.1  In orice moment compania poate vinde material din grupele de produse FSC Mixt 

cu declaratia creditului pana la totalul creditului FSC disponibil in contul de credit. 

9.6.2  In orice moment compania poate vinde material din grupele de produse FSC 

Reciclat cu declaratia creditului pana la totalul creditului FSC disponibil in contul de 

credit. 

9.6.3 Compania poate aproviziona cu lemn controlat FSC proportia din volumul iesit 

care nu a fost vandut ca material FSC Mixt sau FSC Reciclat, pe baza contului de credit 

de lemn controlat FSC corespunzator. 
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PARTEA III  ETICHETAREA 

 

Partea III contine cerintele si pragurile procentelor pentru utilizarea etichetelor FSC pe 

produse 

 

 

10 Cerinte generale privind etichetarea 

 

10.1 Aplicarea de etichete FSC 

10.1.1 Companiile ce aplica o eticheta FSC pe produs trebuie sa se asigure de 

urmatoarele: 

a) produsele trebuie sa fie etichetate doar cu eticheta FSC, daca corespund cerintelor 

acestui standard; 

b) produsele trebuie sa fie etichetate in conformitate cu prevederile standardului “FSC-

STD-40-201: Cerinte privind etichetarea FSC a produselor” 

 

 

11 Conditii de eligibilitate pentru etichetare 

 

11.1 Eticheta FSC “100%” 

11.1.1 Toate produsle din grupele de produse FSC Pur pot fi etichetate cu eticheta FSC 

100%. 

 

11.2 Eticheta FSC “Surse Mixte” 

11.2.1 Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe transfer 

pot fi etichetate cu eticheta FSC “Sursa Mixta” daca declaratia FSC pentru produsele 

finite este una din urmatoarele: 

a) declaratia in procente a “FSC Mixt” de cel putin 70% 

b) declaratia “FSC Credit Mixt” 
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11.2.2  Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe 

procente pot fi etichetate cu eticheta FSC “Surse Mixte” daca declaratia procentului 

aplicabila este de cel putin 70%. 

11.2.3 Produsele din grupele de produse FSC Mixt aflate sub un sistem bazat pe credit 

pot fi etichetate cu eticheta FSC “Surse Mixte” daca exista suficient credit disponibil in 

contul de credit pentru grupul de produse. 

NOTE: Respectivul volum sau greutate a produsului trebuie sa fie dedus din contul de credit FSC din 

momentul in care produsele sunt etichetate  

 

11.3 Eticheta FSC “Reciclat” 

11.3.1 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe 

transfer pot fi etichetate cu eticheta FSC “Reciclat” daca declaratia FSC identificata 

pentru produsele finite, este una din urmatoarele: 

a) o declaratia in procente a FSC “Reciclat” de cel putin 85% 

b) o declaratie FSC “Credit Reciclat” 

11.3.2 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe 

procente pot fi etichetate cu eticheta FSC “Reciclat” daca declaratia in procente 

aplicabila este de cel putin 85%.  

11.3.3 Produsele din grupele de produse FSC Reciclat aflate sub un sistem bazat pe 

credit poate fi etichetat cu eticheta FSC “Reciclat” daca exista suficient credit disponibil 

in contul de credit pentru grupul de produse 

NOTA: Respectivul volum al produsului trebuie dedus din contul de credit FSC din momentul etichetarii 

produselor. 
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PARTEA IV CERINTE SUPLIMENTARE 

 

Partea IV furnizeaza cerintele suplimentare dand exemple de situatii particulare pentru 

sistemul de control al lantului de custodie. Concordanta este ceruta numai in cazul in care 

compania externalizeaza unele sau toate activitatile sale (Sectiunea 12) sau face uz de scutirea 

pentru componente minore. 

 

12. Servicii externe 

NOTA: Companiile care externalizeaza activitatile pe o baza flexibila catre oricare 

dintre un numar de potentiali contractori pot aplica pentru includerea proceselor 

externalizate in domeniul de aplicare al certificatului FSC pentru lant de custodie. 

 

12.1 Preconditii pentru serviciile externe 

12.1.1 Companiile care doresc sa includa serviciile externe in scopul certificatului lor 

FSC pentru lant de custodie trebuie sa se asigure de urmatoarele: 

a) compania detine proprietatea legala asupra tuturor materialelor componente ce vor fi 

incluse in procesele de externalizare; 

b) compania nu renunta la proprietatea legala asupra materialelor pe parcursul 

externalizarii proceselor;  

c) compania detine o intelegere sau un contract, ce acopera procesele externalizate, cu 

fiecare contractor. Aceasta intelegere sau contract trebuie sa includa o clauza care sa 

rezerve organismului de certificare FSC dreptul de a verifica contractorul extern sau 

operatiunile. 

d) compania are un sistem de control bine documentat cu proceduri explicite pentru 

procesele externalizate si care sunt impartite cu contractorul relevant. 

NOTA: Unde procesele externalizate nu vor implica in mod curent reposesia fizica a materialului ce 

urmeaza proceselor externe, compania nu este nevoita sa redetina posesia fizica asupra acestuia. 

 

12.2 Mentinerea trasabilitatii si traseul  documentelor 
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12.2.1 Sistemul de control al companiei pentru procesele externalizate trebuie sa asigure 

ca: 

a) materialul utilizat pentru productia de material certificat FSC poate fi urmarit si 

controlat si nu poate fi amestecat sau contaminat cu orice alt material pe parcursul 

proceselor externe 

b) contractorul pastreaza evidente ale intrarilor, iesirilor si documentelor de livrare 

asociate cu materialul certificat FSC, care este prelucrat sau produs sub un contract de 

serviciu extern sau intelegere scrisa 

 

12.3 Evidente scrise 

12.3.1 Compania trebuie sa inregistreze numele si detaliile de contact a tuturor 

contractorilor utilizati pentru prelucrarea sau producerea de materiale certificate FSC. 

12.3.2 Compania trebuie sa informeze organismul de certificare cu numele si detaliile de 

contact a oricarui nou contractor folosit la prelucrarea sau producerea de materiale 

certificate FSC inainte de externalizarea serviciului. 

 

12.4 Facturarea 

12.4.1 Compania trebuie sa emita factura finala pentru materialul certificat FSC 

prelucrat sau produs in urma activitatii desfasurate ca serviciu extern. Factura trebuie 

sa cuprinda numarul certificatului FSC pentru lant de custodie. 

Nota: Daca compania nu a emis factura finala pentru materialul prelucrat sau produs FSC in completarea 

prestarii serviciilor  externe,  atunci materialul nu trebuie vandut cu declaratia FSC. 

 

12.5 Etichetarea  

12.5.1 Compania trebuie sa se asigure ca partea contractanta utilizeaza doar etichetele 

FSC pe produse in conformitate cu scopul intelegerii scrise pentru servicii externe. 

 

12.6 Promovarea  

12.6.1 Compania trebuie sa se asigure ca partea contractanta nu foloseste marca 

inregistrata FSC in scopuri promotionale. 

 

12.7  Subcontractarea 



 39

12.7.1 Compania trebuie sa se asigure ca contractorii nu externalizeaza la randul lor 

serviciile. Materialul nu trece de la un contractor de servicii externe la altul sub un 

singur contract scris. 

 

13. Elemente componente minore 

 

Nota: In cazurile justificate compania poate folosi elemente componente ce pot fi identificate ca fiind 

intrari eligibile in masura sa prelucreze componentele minore produselor asamblate FSC Pur sau FSC 

Mixt.??????? 

 

13.1 Caracteristici si controlul volumului   

13.1.1 Pentru grupele de produse FSC Pur si FSC Mixt, compania poate preciza 

componentele care pot fi scutite de cerintele de control si etichetare a lantului de 

custodie  

13.1.2 Compania nu trebuie sa declare urmatoarele componente ca fiind componente 

minore: 

a) Furnir din lemn masiv folosit ca suprafata ce imbraca alte materiale 

b) Componente ce provin din specii listate de CITES in Anexele I, II sau III. 

 

13.1.3 Compania trebuie sa demonstreze ca acea cantitate de material ce intra in 

componentele minore, care a fost identificat si scutit de la cerintele controlului si 

etichetarii lantului de custodie, este mai putin de 5% din greutatea sau volumul 

materialelor neprelucrate sau recuperate din produs. 

 

13.2 Rationament si plan de actiune 

13.2.1 Pentru componentele minore de pana la 1% din volumul sau greutatea 

materialelor neprelucrate sau recuperate din produs, compania trebuie sa asigure in 

scris o justificare clara si la zi de ce materialul pentru componentele precizate nu poate 

fi identificat ca material certificat FSC, controlat sau recuperat. 

 

13.2.2 Pentru componentele minore intre 1% si 5% din volumul sau greutatea 

materialelor neprelucrate sau recuperate din produs, compania trebuie sa respecte 
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procedurile din standardul: “FSC-PRO-40-004: Aplicatii privind derogarile 

componenteler minore” 

Nota: Fara o derogare valida la utilizarea materialului necontrolat de catre o companie in componentele 

minore ce constituie mai mult de 1% din volumul sau greutatea materialelor neprelucrate sau recuperate 

din produsele asamblate FSC Pur sau FSC Mixt, compania trebuie sa se evite emiterea unui certificat FSC 

sau daca compania este detinatoare de un certificat FSC,  trebuie sa se asigure de suspendarea imediata 

acestuia. 

 

13.3 Declaratia pe produs 

13.3.1 Compania trebuie sa includa o declaratie pe produs pe produsele etichetate FSC 

precizand ca produsul contine componente care nu sunt acoperite de nici o declaratie 

FSC si trebuie sa precizeze orice componenta minora existenta. 
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ANEXA I: Comparatie intre sistemele bazate pe credit, procente si transfer 

[Informativ] 

 

Graficele urmatoare explica functionalitatea de baza  a diverselor sisteme de lant de 

custodie pentru controlul declaratiei FSC din punctul de vedere al scenariului de 

productie cu diferite intrari: 

 

Intrari:                                                                                                    Iesiri: 

 = Intrari FSC: “FSC Pur”                           ■ = “FSC pur” 

 = Intrari FSC: “FSC Mixt”                 ◙=“FSC Mixt”cu declaratia procentului sau                          

creditului 

 ○ = Intrari controlate                                         □ = Declaratia “lemn controlat FSC” 

 

1. Sistemul bazat pe transfer 

Volumul intrarilor trebuie sa identifice sub sistemul bazat pe transfer categoria de 

material si declaratia asociata cu cele mai mici intrari FSC (pentru intrari de material 

neprelucrat) sau intrari post-consumator (pentru intrari sau material recuperat). 

NOTA: Sistemul bazat pe transfer nu poate fi aplicat amestecurilor de materiale neprelucrate si 

recuperate sau amestecurilor de materiale ce nu includ atat intrari de materiale FSC sau post consumator. 

 

Scenariul A: Intari de materiale cu o singura declaratie FSC 

  

 

 

 Sistemul bazat pe transfer este in mod particular util in cazurile unde doar o singura 

intrare de material este utilizata, ca in cazul grupelor de produse “FSC Pur”. In aceste 

cazuri declaratia intrarilor este transferata catre iesiri. 
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Scenariul B: Intrari cu diferite declaratii FSC         

 

 

In cel de-al doilea exemplu este folosit un amestec de materiale intre “FSC Pur” si “FSC 

Mixt 70%” . In acest caz categoria de material cu cea mai mica intrare FSC pe volum este 

“FSC mixt 70%” care poate fi transferat ca declaratie FSC pentru iesiri. Scenariul este 

aplicabil pentru utilizatorii care nu au posibilitatea ori nu vor sa calculeze intrarile 

exacte de lemn FSC in productiile lor si vor doar sa asigure un anumit nivel minim de 

declaratie FSC pentru produsele finale. 

 

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC 

 

 

Sistemul de transfer nu poate fi aplicat deoarece amestecul de materiale contine 

material fara intrari FSC. 

 

2. Sistemul bazat pe procente 

Toate rezultatele de sub sistemul bazat pe procent pot fi vandute cu o declaratie a 

procentului care corespunde cu proportia de intrari FSC si intrari post-consumator 

comparata cu intrarile totale. 

 

Scenariul B: Intrari cu diferite declaratii FSC 
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Declaratia FSC pentru iesiri este calculata dupa cum urmeaza: 

 

4 unitati cu intrari FSC 100%  

8 unitati cu intrari FSC 70%  

  

 

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC 

 

Declaratia FSC pentru iesiri este calculata dupa cum urmeaza: 

4 unitati cu intrari FSC 100% 

8 unitati cu intrari FSC 70% 

5 unitati fara intrari FSC 

 

 

 

3. Sistemul bazat pe credit 

Prin sistemul de credit o proportie a rezultatelor poate fi vanduta cu o declaratie a 

creditului ce corespunde cu cantitatea intrarilor FSC si/sau intrari post –consumator. 

Intrarile FSC si post-consumator pot fi deasemenea cumulate ca si credit FSC intr-un 

cont de credit. Ceea ce ramane ca rezultat poate fi vandut ca “lemn controlat FSC”. 

 

Scenariul C: Intrari cu diferite declaratii FSC si fara declaratii FSC 

NOTA: Sistemul bazat pe credit poate fi deasemenea aplicat si scenariului B, de 

deasupra. 
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Numarul de unitati rezultate poate fi vandut ca “Credit Mixt FSC” si este calculat dupa 

cum urmeaza: 

 

3 unitati cu intrari FSC 100% 

8  unitati cu intrari FSC 70% 

4 unitati fara intrari FSC 

 

(4x100%)+(8x70%) unitati = 4+5.6 unitati = 9.6 unitati 

Restul de 6.4 unitati pot fi vandute ca “Lemn Controlat FSC” 

 

 

 

 


